
                                                              

УКРАЇНА 

Харківська область 

Зміївський район 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

                    

РІШЕННЯ 
 

           
         від  21 березня  2017 року              №  74 
  

Про проведення щорічної всеукраїнської 

акції з благоустрою «За чисте довкілля» 

на території населених пунктів 

Комсомольської селищної ради 

 

Відповідно до  розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою 

територій населених пунктів» від 31.03.10р. № 777 – р, розпорядження 

Зміївської райдержадміністрації «Про проведення в Зміївському районі 

щорічної всеукраїнської акції  «За чисте довкілля та дня благоустрою» від 

21.03.2016  № 92 , на виконання власних повноважень зазначених у пп. 1 та 

пп. 7 пункту «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Комсомольської селищної ради: 

 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Провести на території Комсомольської селищної ради щорічну 

всеукраїнську акцію з благоустрою «За чисте довкілля» з 21 березня по 

30 травня 2017 року та у рамках акції – дня благоустрою територій 

населених пунктів (далі - день благоустрою) у третю суботу квітня.  

2. Запропонувати керівникам підприємств, установ усіх форм власності, 

комерційних структур, громадських організацій та іншим суб’єктам 

благоустрою (список додається): 

 у березні – травні 2017 року взяти участь в проведенні щорічної 

всеукраїнської акції  «За чисте довкілля»; 



 щоп’ятниці проводити санітарний день по санітарному очищенню 

закріплених за підприємствами, установами та організаціями 

територій Комсомольської селищної ради.  

3. Керівнику КП «Донець» (Літвіновій С.Ю.) провести санітарну очистку 

охоронної зони свердловини питної води в сел. Донець в термін до 

01.04.2017 року. 

4. Керівникам КП «Комунальник», КП «Донець», ОСББ «Наш дім»,                 

ОСББ «Електромонтажник», ОСББ «Оксамит», ОСББ «ТЕМ», ОСББ 

«Будинок 76», ОСББ «Будинок 103», ОСББ «Будинок 104», ЖТ 

«Дельта»,  ОСББ «Донець», ЖБК «Енергетик», ЖБК «Енергеик-2»,               

ЖБК «Енергобудівельник»: 

  до 31.03.2017 року виконати інвентаризацію наявних стихійних 

звалищ побутового сміття, будівельних відходів та терміново їх 

ліквідувати шляхом вивезення на полігон по захороненню твердих 

побутових відходів смт. Слобожанське безкоштовно; 

 до 05.05.2017 року провести висадку зелених насаджень в 

населених пунктах Комсомольської селищної ради: дерев, кущів, 

квітів, газонної трави. 

5. Керівникам КП «Комунальник» (Чучупалову В.Б.), КП «Донець» 

(Літвіновій С.Ю.): 

 до 14.04.2017 року провести роботи по благоустрою цвинтарів; 

 у квітні-травні 2016 року продовжити  роботи, пов’язані з 

виконанням капітального ремонту об’єктів зеленого господарства 

в населених пунктах  Комсомольської селищної ради. 

6. Керівнику КП «Комунальник» (Чучупалову В.Б.), директорам  

Шебелинської ЗОШ  І-ІІІ ст. (Лопатюку В.Г.) та Благодатської  ЗОШ І-ІІ 

ст. (Назаренко Т.І.), командиру військової частини (Сосимовичу В.В.) до 

29.04 2017 року  провести роботи по благоустрою пам’ятників загиблим 

воїнам. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

Комсомольського селищного голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Дубнюка М.М. 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                                           Д.М. Діхтяр 



 
                                                                                                     Додаток № 1 

до рішення виконавчого 

комітету Комсомольської 

селищної ради  

від  21 березня 2017 р. № 74 

 

 

Перелік територій,  

закріплених за підприємствами, установами та організаціями для постійного 

утримання їх у належному санітарному стані 

 

№ 

з/п 

Найменування підприємств, установ 

комерційних структур, громадських 

організацій та іншим суб’єктів 

благоустрою 

Закріплена територія для постійного 

утримання у належному санітарному стані 

смт. Слобожанське 

1. Зміївська ТЕС - територія, що прилягає по обидві сторони      

в’їзної алеї; 

-  березовий гай; 

-  парк відпочинку; 

-  квартали № 2, 3, 4, 13; 

- територія, що прилягає до будинку № 3 

(102) по вулиці Спортивна; 

- територія між дитячим відділенням 

КЗОЗ «Слобожанська міська лікарня» та 

будинками № 11 (95) по вул. С.Закори 

та буд. № 11 (107, по вул. Будівельна); 

-  15-й мікрорайон; 

- територія, що прилягає до пішохідної 

доріжки від вул. Енергетиків до 

Балаклійського шосе. 

2. КП «Комунальник» 

 

-  квартал № 6. 

3. ПАТ ТМ «Зміївська овочева фабрика» - вул. Пушкіна: від вул. Комунальна до 

вул. Лермонтова; 

- територія між вул. Пушкіна та 

господарчим двором № 2. 

4. Лиманське державне виробниче 

сільськогосподарське рибоводне 

господарство 

-  дорога та прилегла до неї територія від 

зупинкової платформи Слобожанська до 

цвинтаря. 

5. КЗОЗ «Слобожанська міська лікарня» 

Слобожанська амбулаторія ЗПСМ 

КЗОЗ «Зміївський районний центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги» 

- вся територія лікарні; 

- територія всіх прилеглих вулиць по 

периметру; 

- вул. Ціолковського: від поштового 

відділення до зупинкової платформи 

Слобожанська. 

6. ТОВ СУЛП «Нафта - України» ЛТД 

 

-   вул. Оздоровча. 



7. Слобожансьська дільниця Зміївської 

філії ПАТ «Харківгаз» 

- вул. Енергетиків: від вул. Ярослава 

Мудрого  до  вул. Дружби; 

- територія, що прилегла від доріжки яка 

веде на Зміївська ТЕС по периметру 

підприємства. 

8.  ФОП «Яговкін В.Б.» -   вул. Маяковського. 

9.  Метеостанція «Комсомольське» - вул. Енергетиків: від вул. Ціолковського 

до вул. Пушкіна; 

-  автобусна зупинка; 

-  територія, що прилягає до автобусної 

зупинки (від вул. Ціолковського до              

вул. Пушкіна). 

10. ТОВ «Комсомольський 

молокозавод» 

- територія, що прилягає до молокозаводу 

по периметру; 

-  вул. Енергетиків: від   вул. Пушкіна до 

молокозаводу. 

11. ТОВ «Ісма Екопром» - вул. Пушкіна: від вул.Енергетиків до 

вул.Комунальна; 

- сквер, що прилягає до вул. Пушкіна. 

12. ТОВ «Енергостіл» - дільниця від вул. Енергетиків до                 

вул. Комунальна всередині кварталу № 1 

13. ПАТ «ДЕМЗ» - вул. Будівельна: від вул. С.Закори до          

вул. Енергетиків. 

14.  ТОВ «Рем-сервіс» - територія вул. С.Закори, що прилягає до 

Будинку побуту; 

- територія скверу, що знаходиться за 

Будинком побуту до пішохідної доріжки 

біля ДНЗ № 6. 

15. ТОВ «ВІНС ГРУП» - територія ринку; 

- територія вул. С. Закори: від                            

вул.  Будівельної до вул. Пушкіна. 

16. ТОВ «Торговельний комплекс 

Комсомольський» 

- територія ринку; 

- територія вул. Будівельна: від                      

вул. С.Закори до буд. № 11 (107). 

17.  ПАТ Завод «Елокс» -  вул. Комунальна: від вул. Дружби 

до вул. Пушкіна. 

18. ТОВ «Вега» - права сторона дороги від молокозаводу 

до колишнього Буд. управління; 

- прилегла територія до 

колишнього ситроцеху. 

19.  ТОВ «Геомакс» - територія вул. Дружби: від                             

вул. Енергетиків  до   вул. Комунальна. 

20. Комсомольська селищна рада 

 

- вул. Ломоносова: від  вул. Дружби до 

вул. Пушкіна. 

21. КУ «Слобожанський селищний 

Палац культури» 

- вул. Культури; 

- територія, що прилягає до Палацу 

культури; 

- клумби біля пам’ятників у парку. 

22. Зміївський професійний 

енергетичний ліцей 

- територія, що прилягає до будови ліцею; 

- вул. Лермонтова (до вул. Ціолковського). 

23. Слобожанська гімназія № 2 - територія, що прилягає до шкільного 



подвір’я гімназії; 

- вул. Енергетиків до вул. Ярослава 

Мудрого. 

24. Слобожанський ліцей № 1 - територія шкільного подвір’я ліцею; 

- вул. С.Закори, що прилягає до території 

школи. 

25. ДНЗ № 1 - територія подвір’я дитсадка; 

- територія, що прилягає по периметру. 

26. ДНЗ № 3 - територія подвір’я дитсадка; 

- територія, що прилягає по периметру. 

27. ДНЗ № 4 - територія подвір’я дитсадка; 

- територія, що прилягає по периметру. 

28. ДНЗ № 6 - територія подвір’я дитсадка; 

- територія, що прилягає по периметру. 

29. ДНЗ № 7 - територія подвір’я дитсадка; 

- територія, що прилягає по периметру. 

30. Поштове відділення - територія, що прилягає по периметру. 

31. Фізичні особи – підприємці, які 

здійснюють свою діяльність на 

території селищної ради 

- територія, яка закріплена за об’єктами 

згідно з Правил благоустрою населених 

пунктів Комсомольської селищної ради 

сел. Донець 
 

1. ОСББ «Донець» - вул. Привокзальна; 

- вул. Молодіжна. 2.  КП «Донець» 

3.  Шебелинська ЗОШ І-ІІІ ст. - сквер біля пам’ятника загиблим воїнам; 

- парк у центрі сел. Донець; 

- територія подвір’я школи; 

- вулиці по периметру школи. 

4.  Донецький ДНЗ - територія подвір’я дитсадка; 

- вулиці по периметру дитсадка. 

5. Фермерське господарство  

«Строгий А.Ф.» 

- вул. Центральна; 

- вул. Нова. 

сел. Благодатне 
 

1. Військова частина - сквер біля пам’ятника загиблим воїнам; 

- вул. Гвардійська. 

2. Радгосп «Благодатний» - вул. Садова; 

- вул. Жовтнева; 

- вул. Урожайна. 

3. Благодатська ЗОШ І-ІІ ст. - територія подвір’я школи; 

- вул. Механізаторська. 

 

 

 

 

Комсомольський 

селищний голова                                                                Д.М. Діхтяр 

 

 


